Bijlage:  onderwerpen  tafelgesprekken    
De  rol  van  de  centrale  zorgverlener  
Gespreksleider:  Marianne  van  der  Velde,  projectleider  Amsterdamse  Aanpak  Gezond  
Gewicht  (AAGG),  proeftuin  Amsterdam  

  
De  gemeente  Amsterdam  heeft  sinds  2014  ervaring  met  de  inzet  van  de  centrale  
zorgverlener  in  de  AAGG.  Wat  doet  de  centrale  zorgverlener?  Wie  kan  deze  rol  op  zich  
nemen?  Wat  is  er  nodig  om  de  rol  van  centrale  zorgverlener  goed  te  kunnen  uitvoeren?  
  
Realisatie  van  een  lokale  ketenaanpak  
Gespreksleider:  Marian  Sijben,  projectmanager  proeftuinenproject  C4O  

  
Marian  Sijben  geeft  een  aantal  handvatten  voor  het  uitvoeren  van  de  eerste  stappen  die  
nodig  zijn  om  een  lokale  ketenaanpak  te  realiseren.  Waar  start  je  en  wie  heb  je  hierbij  nodig?  
Wat  is  de  rol  van  de  projectleider?  Hoe  betrek  je  huisartsen,  scholen,  wijkprofessionals  en  
welke  rol  kunnen  zij  vervullen?  Hoe  houd  je  de  gemeente  en  samenwerkingspartners  
betrokken?  
  
Praten  over  gewicht  en  leefstijl  
Gespreksleiders:  Sanne  Niemer,  onderzoeker  kinderen  en  obesitas  /  VU-projectleider  LEFF,  
C4O  en  Irene  Gruintjes,  LEFF  expert,  C4O  

  
Veel  professionals  vinden  het  lastig  om  de  onderwerpen  gewicht  en  leefstijl  te  bespreken.  
Werk  jij  vanuit  het  zorgdomein  of  sociale  domein  met  kinderen  en  ouders?  En  vermijd  je  
deze  gevoelige  en  persoonlijke  onderwerpen  soms  liever?  Aan  deze  tafel  krijg  je  handvatten  
voor  een  succesvol  gesprek.  Je  aanpak,  houding,  taalgebruik  en  focus  zijn  daarbij  van  groot  
belang.  
      
Financiering  activiteiten  binnen  de  ketenaanpak    
Gespreksleider:  Peter  van  Osch,  adviseur  financiën,  BMC  

  
De  ondersteuning  en  zorg  voor  kinderen  met  overgewicht  kent  verschillende  soorten  
handelingen,  verschillende  uitvoerders  en  wordt  gefinancierd  vanuit  verschillende  wetten.  
Wat  betekent  dat  in  de  praktijk?  Hoe  groot  is  de  rol  van  de  gemeente?  Wat  is  de  rol  van  de  
zorgverzekeraar  hierin?  En  wat  van  zorgaanbieders?  
    
De  rol  van  het  lokale  JOGG-team  binnen  de  pijler  verbinding  preventie  en  zorg  en  de  
ketenaanpak  
Gespreksleider:  Mark  Blankwater  en  Kyra  Jurriëns  ,  adviseur  JOGG-aanpak  

  
De  JOGG-regisseur  en  de  JOGG-beleidsambtenaar  hebben  verschillende  rollen  en  
verantwoordelijkheden  bij  het  realiseren  van  een  lokale  ketenaanpak  en  binnen  de  pijler  
verbinding  preventie  en  zorg  van  JOGG.  Wat  is  die  rol?  Wie  is  voor  welke  taken  
verantwoordelijk?  Tot  hoever  gaat  die  verantwoordelijkheid?  Welke  andere  professionals  
betrek  je  hierbij?  

  

